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σεις μέ τίς όποιες έπαναπατρί-
σθηκε ουσιαστικά στό Κ.Κ.Ε.) Ισχυ
ρίστηκε - οχι εντελώς άδικα - οτι 
τό ΠΑΣΟΚ περιέχει ένα μεγάλο 
τμήμα της ΕΑΜΟγενοϋς 'Αριστε
ράς. «Τό Ποσοστό αυτό αποτελεί 
φυσική (υπογράμμιση δική μας) εκ
λογική πελατεία τοϋ Κ.Κ.Ε.» κατέ
ληγε. 
Παρατηρεί κανείς λοιπόν ότι γιά τό 
Κ.Κ.Ε. τό ΠΑΣΟΚ αποτελεί φραγμό 
στό δρόμο γιά τήν πλήρη του ανά
πτυξη. Ό δυναμισμός τοΰ τελευ
ταίου συντελεί στην παραμονή 
στους κόλπους του ενός μεγάλου 
ποσοστού πού διαφορετικά 'ίσως νά 
είχε πυκνώσει τίς τάξεις τοϋ Κ.Κ.Ε. 
Γιά τους κομμουνιστές μιά πολιτική 
πυγμής απέναντι στό ΠΑΣΟΚ είναι 
αναγκαία μέχρι νά πετύχουν αυτό 
πού θεωρούν ανέβασμα τοϋ κόμ
ματος τους στή φυσιολογική του 
δύναμη. 

Ανεξάρτητα όμως άπ' ολα τά 
παραπάνω, τό ΠΑΣΟΚ, άφοϋ εξ
έτασε τήν περίπτωση υπόδειξης 
προσώπου μεγάλου κύρους, όπως 
ó κ. Ντεγιάννης {Βήμα 8.10.78), δέν 
περίμενε πολύ. Διαπιστώνοντας 
τήν ϋπαρξη σοβαρών δυσκολιών 
γιά τήν αποδοχή - άπό τό Κ.Κ.Ε. -
υποψήφιου δικής του εκλογής, 
προχώρησε στην ανακήρυξη ενός 
σχετικά πετυχημένου περιφερει
ακού Δημάρχου, τοϋ κ. Μπέη σάν 
υποψήφιου της παράταξης του. 
Παρ' όλα τά παραπάνω, γεγονός εί
ναι, οτι καί τά δύο αυτά κόμματα 
της 'Αριστεράς βρέθηκαν έκ τών 
πραγμάτων σέ δύσκολη θέση κατά 
τήν προεκλογική περίοδο. Ή ευρύ
τερη στρατηγική τους τους υπαγό
ρευε, άφ' ενός μέν τήν διατήρηση 
τών θέσεων τους ώστε νά μήν φα
νούν οτι υποκύπτουν τό ένα στό 
άλλο, άφ' έτερου δέ τή διατήρηση 
ενός βαθμού ήπιότητας καί κλίμα
τος συνεργασίας γιά νά μήν σπά
σουν ol δεσμοί τους καί δυσκολευ
τούν έτσι στό μέλλον άλλες, 
περισσότερο αναγκαίες συνεργα
σίες. "Ετσι στην 'Εξόρμηση τής 
προεκλογικής περιόδου δέν βρί
σκει κανείς παρά μόνο σποραδικές 
«επιθέσεις» κατά τοϋ Κ.Κ.Ε. κυρίως 

μέ θέμα τό ότι ò κ. Θεοδωράκης 
δέν ήταν ειδικός γιά Δήμαρχος ή 
οτι ή ΚΝΕ θά έκανε τό έργο τής 
προβολής του μέ «βαρειά καρδιά». 
Γεγονός πάντως είναι οτι ό Ριζο
σπάστης (5.10.78) δέν δίστασε σέ 
άρθρο του νά κατηγορήσει τό ΠΑ
ΣΟΚ γιά «στροφή προς τά δεξιά» 
δείχνοντας έτσι οτι τό Κ.Κ.Ε. δέν 
αγνοούσε τους περιορισμούς πού 
επέβαλε στό κόμμα τοϋ κ. Ά. Πα
πανδρέου ή ανάγκη γιά προβολή 
τοϋ «Αστικού» του προσωπείου. 
«ΟΙ Κοινωνικές βάσεις τοϋ ΠΑΣΟΚ, 
ή δομή καί στελέχωση του ή ή 'ιδε
ολογία του, αντικειμενικά, προσ
φέρουν έδαφος γιά μιά τέτοια 
στροφή», έγραφε. Στή συνέχεια, τό 
όργανο τοϋ Κ.Κ.Ε. εφιστούσε τήν 
προσοχή στην ώς τώρα «σωβινι-
στική διαδρομή» τοϋ ΠΑΣΟΚ τονί
ζοντας οτι «τό ΠΑΣΟΚ θέλησε^ νά 
δώσει εξετάσεις καλής διαγωγής 
οδηγώντας τά πράγματα ώς τή διά
σπαση». Ό Ριζοσπάστης παρατηρεί 
οτι μέ τόν τρόπο αυτό θά ίκανοποι-
εΐτο ή κεντρώα πτέρυγα τοϋ ΠΑ
ΣΟΚ καί ή Κοινή Γνώμη ή οποία, 
έξυπονοεΐ, προτιμούσε τόν κ. Ίνίπέη 
πού «προωθούνταν Εντονα άπό τά 
μονοπώλια τοϋ Τύπου» (δέν είναι 
μυστικό σέ ποιο συγκρότημα ανα
φέρεται έδώ ό αρθρογράφος). Σάν 
«στροφή προς τά Δεξιά», όπως δεί
χνει ή αρθρογραφία τοϋ οργάνου 
τής "Ακρας 'Αριστεράς φαίνεται ότι 
ή τελευταία τούτη θεωρεί τήν ψή
φιση άπό τό ΠΑΣΟΚ τοϋ δεύτερου 
χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου τής 
Ε.Ο.Κ., τήν αντίδραση τοϋ κ. Πα
πανδρέου στή συνάντηση Ράλλη-
Κοσύγκιν (όταν ό αρχηγός τοϋ ΠΑ
ΣΟΚ κατήγγειλε τή Μόσχα γιά «φι-
λοτουρκισμό») καί τέλος τή συνάν
τηση του μέ τήν Ένωση Ελλήνων 
'Εφοπλιστών, όπου τους δήλωσε 
οτι θά επιδιώξει νά διατηρήσει ειδι
κές προνομιακές ρυθμίσεις, καθώς 
καί εκείνη μέ τή διεύθυνση του 
χρηματιστηρίου «πού προκάλεσε 
ενθουσιασμό στους στενούς χρη
ματιστηριακούς κύκλους». 
'Απαντώντας στην παραπάνω επί
θεση, ή 'Εξόρμηση απέφυγε τή λε
πτομερή αντίκρουση τών επιχειρη

μάτων τοϋ αρθρογράφου τοϋ 
Κ.Κ.Ε. Κατηγόρησε όμως τό Κ.Κ.Ε. 
σάν «άθλιο παζαρευτή» (γιατί ζή
τησε έξη ακόμα Δήμους γιά νά 
στέρξει στην εκλογή τοϋ κ. Μπέη) 
καί ακόμα σάν «νεροκουβαλητή 
τής Δεξιάς» τήν οποία ανταμείβει 
γιά τό άνοιγμα προς τή Σοβιετική 
"Ενωση διασπώντας τήν 'Αριστερά. 
Έν τούτοις, οί διαφορές παραμερί
σθηκαν προσωρινά μπροστά στην 
ανάγκη παρουσίασης τής εικόνας 
μιας ενότητας, απαραίτητης γιά τό 
β' γϋρο. Έτσι μετά τήν έφησύχαση 
τοϋ ΚΚΕ άπό τήν αύξηση τής δύνα
μης του καί εκείνη τοϋ ΠΑΣΟΚ άπό 
τό ψηλό ποσοστό τοϋ κ. Μπέη, ξα
νάρχισε ή συνεργασία. Πόσο όμως 
θά κρατήσει; 

Γύρω άπό τόν πολιτικό χαρακτήρα 
τών Δημοτικών εκλογών οί συζητή
σεις υπήρξαν συχνές. Κανείς καλό
πιστος παρατηρητής δέν μπορεί νά 

* τ ό αρνηθεί 
Έν τούτοις, Κυβέρνηση καί 'Αντι
πολίτευση, πήραν - καί κράτησαν -
εντελώς ακραίες θέσεις. Ή μέν 
Κυβέρνηση μέ τόν 'ισχυρισμό οτι 
έφ' οσον δέν ονομάζει υποψήφι
ους, δέν πολιτικοποιεί τίς εκλογές, 
ή δέ 'Αντιπολίτευση μέ τήν έξ 'ίσου 
υπερβολική αντίληψη οτι οί δημο
τικές εκλογές θά αποτελούσαν 
«καταδίκη τής διεύρυνσης και 
Μάχη γιά τή . . . Δημοκρατία»! 
Είναι σχήμα οξύμωρο νά μιλάει κα
νείς γιά πολιτικοποίηση ή οχι ενός 
γεγονότος (τών Δημοτικών εκλο
γών) τό όποιο είναι πολιτικό έξ ορι
σμού σέ κάθε Δημοκρατία γιατί α) 
προϋποθέτει λαϊκή κινητοποίηση 
καί 6) δέν είναι δυνατόν νά αφήσει 
αδιάφορα τά πολιτικά κόμματα. Τό 
μέγα λάθος τής 'Αριστεράς είναι 
οτι αποδίδει σ' αυτό τήν ίδια σημα
σία μέ τίς βουλευτικές εκλογές ένώ 
υπάρχουν τεράστιες διαφορές 
μεταξύ τών δύο αυτών τύπων επι
λογής, διαφορές τόσο' ποιοτικές 
άσο καί ποσοτικές. Μία άπό τίς 
σπουδαιότερες αναμφισβήτητα εί
ναι ή πεποίθηση τοϋ μή απόλυτα 
κομματικοποιημένου πολίτη οτι έφ' 
οσον ήδη αποφάσισε γιά τά καθ' 
έαυτοϋ πολιτικά θέματα στις βου-
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λευτικές εκλογές, δέν υπάρχει λό
γος νά τό ξανακάνει στίς δημοτι
κές. Είναι χαρακτηριστικό οτι τό 
ΠΑΣΟΚ, Ίσως γιά νά αποφύγει τό 
σκόπελο της αφελούς εξομοίωσης 
των δύο τύπων εκλογής, συγκέν
τρωσε την προσοχή του στην προ
βολή τής θεωρίας οτι ή επιλογή 
«δημοκρατικών» (Βλ. άλλου στό 
παρόν τεύχος, σύντομη ανάλυση 
γιά τήν αυθαίρετη χρήση αυτής τής 
λέξης άπό τήν Αριστερά) υποψη
φίων θά οδηγήσει στην «ανεξαρτη
σία καί αυτονομία» τής Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης! Ή άποψη τούτη 
δέν φαίνεται νά επαληθεύτηκε 
κατά τήν τριετία τής προηγουμέ
νης διακυβέρνησης πολλών δήμων 
άπό τήν 'Αριστερά. 
Έν τούτοις, νομίζουμε οτι τό θέμα 
τής αυτονομίας τής Τ.Α. δέν έτυχε 
όσης προσοχής χρειάζεται άπό τήν 
Κυβέρνηση. Είναι γεγονός οτι ή 
δυσαρέσκεια τών πολιτών στό επί
πεδο τής καθημερινής τους ζωής 
μέσα στό Δήμο ή τήν Κοινότητα 
σπάνια διοχετεύεται προς τους 
Δημοτικούς άρχοντες έφ' όσον ο'ι 
πολίτες γνωρίζουν οτι ή εξουσία 
τους είναι περιορισμένη. 
Σέ πολλές περιπτώσεις ή δυσαρέ
σκεια αυτή διοχετεύεται κατ'εύ-
θείαν εναντίον τής Κυβέρνησης καί 
είναι αυτή ακριβώς τήν οποία εκμε
ταλλεύονται όσοι πολεμούν τό 
κόμμα πού βρίσκεται στην εξουσία. 
Βεβαίως χρειάζεται νά παρατηρή
σει κανείς μιά κατάσταση προσ
εκτικά γιά νά καταλάβει σέ ποιο 
σημείο αρχίζει ή επιλογή τών ευθυ
νών. Στην 'Αθήνα π.χ. ένώ τή δυσ
αρέσκεια γιά τό θέμα τής αποχέ
τευσης τήν εισπράττει στό ακέραιο 
σχεδόν ή Κυβέρνηση, εκείνη πού 
άφορα τήν καθαριότητα καί τήν έν 
γένει παραμέληση τής πόλης τήν 
εισέπραξε αναμφιβόλως ή προ
ηγούμενη Δημοτική 'Αρχή μέ επι
κεφαλής τόν κ. Παπαθεοδώρου. 

ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ: ΜΙΑ ΠΑΡΑ

ΝΟΗΣΗ 

Τά αποτελέσματα τών δημοτικών 

εκλογών χαρακτηρίστηκαν άπό τήν 
'Αντιπολίτευση σάν θρίαμβος τών 
«δημοκρατικών» δυνάμεων. Πρέπει 
νά τονισθούν, γιά όσους χωρίς νά 
εξετάσουν τά πράγματα θεωρή
σουν ακριβή τόν παραπάνω 'ισχυρι
σμό, τά ακόλουθα: 

- ή «Δημοκρατική Συνεργασία» (ή 
σύμπραξη δηλ. ολόκληρης τής 
'Αντιπολίτευσης καί κυρίως ΠΑ
ΣΟΚ καί Κ.Κ.Ε.) περιορίσθηκε τε
λικά σέ είκοσι περίπου δήμους. 

- άπό τους 141 δήμους στους 
όποιους, στον πρώτο γύρο (όταν 
δηλ. τά ΕΠΙΚΕΝΤΡΑ παρέδιδαν 
τήν ύλη τοϋ παρόντος τεύχους), 
υπήρξαν τελικά αποτελέσματα, ή 
'Αντιπολίτευση πήρε μόνο εξήν
τα. Στους υπόλοιπους 81 εξελέ
γησαν οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι, 
εκείνοι δηλ. πόύ δέν είχαν τήν 
υποστήριξη της. 

- Σέ μερικές περιπτώσεις πρώτος 
καί δεύτερος έπικρατήσας υπο
ψήφιος δέν προερχόταν άπό τόν 
χώρο τής 'Αντιπολίτευσης. Στην 
Λαμία π.χ. όπου τό ΠΑΣΟΚ καί τά 
άλλα κόμματα πλην τού Κ.Κ.Ε. 
είχαν δικό τους υποψήφιο, καί τό 
Κ.Κ.Ε. επίσης δικό του, εξελέγη ό 
κ. Φίλης, ó ένας άπό τους δύο 
ανεξάρτητους υποψήφιους, ένώ 
ó δεύτερος κατέλαβε τή δεύ
τερη θέση. Τό 'ίδιο συνέβη καί σέ 
άλλες πόλεις. 

- Είκοσι καταξιωμένοι υποψήφιοι 
δήμαρχοι τοϋ ΠΑΣΟΚ στην 'Ατ
τική καί δύο «φαβορί» (οι κ.κ. 
Φωτίου καί Φθενάκης στον Κο
ρυδαλλό καί στό Κερατσίνι) δέν 
εξελέγησαν (Βραδυνή, 19.10.78). 
Τό γεγονός- επεσήμανε καί ó Ρι
ζοσπάστης (18.10.78) ό όποιος 
αποδίδει τήν κατάσταση στίς 
«τάσεις ηγεμονισμού» άπό τίς 
όποιες κατέχονται ορισμένοι 
παράγοντες τοϋ ΠΑΣΟΚ. 

- Μολονότι τό ΠΑΣΟΚ δέν εμφά
νισε αμιγές ψηφοδέλτιο σέ κα
νένα δήμο (παντού συνεργά
σθηκε καί μέ άλλα κόμματα τής 
Αντιπολίτευσης), έν τούτοις τό 

ποσοστό πού συγκέντρωσε ήταν 
σαφώς μικρότερο άπό εκείνο 
πού πήρε μόνο του στις βουλευ
τικές εκλογές τοϋ 1977. 

'Ακολουθώντας λοιπόν πολιτική 
ερμηνεία τοϋ είδους στό' όποιο 
αρέσκεται τό Ίδιο τό ΠΑΣΟΚ θά 
μπορούσαμε νά ισχυρισθούμε οτι ή 
εκλογική του δύναμη έπεσε. 
'Επειδή όμως - όπως είδαμε - ή 
πολιτική σημασία τών δημοτικών 
εκλογών είναι 'ιδιάζουσα καί επειδή 
τό μεγάλο ποσοστό τών κ.κ. Μπέη 
καί Σκυλίτση (15% καί 43% πάνω 
άπ' τή δύναμη τών κομμάτων τους) 
δέν είναι δυνατό νά θεωρηθεί κα
θαρά πολιτική πράξη (έκτος άν, ώς 
διά μαγείας, ό μισός πληθυσμός 
τοϋ Πειραιά απέκτησε ξαφνικά φι-
λοδικτατορικά πολιτικά φρονήμα
τα!) δέν θά οδηγηθούμε σέ τέτοια 
αυθαίρετα συμπεράσματα. Γεγονός 
είναι οτι ή πολιτικοποίηση υπήρξε 
μεγάλη κυρίως μέσα στους κόλ
πους τής 'Αντιπολίτευσης όπου ή 
διαμάχη πήρε εξαιρετικά μεγάλες 
διαστάσεις. 'Αναρωτιέται κανείς τί 
θά συμβεί άν - όπως καί στό πα
ρελθόν - συνεχισθεί μέσα στους 
'ίδιους τους δήμους. Ταυτόχρονα 
πολιτικοποίηση υπήρξε καί στον 
χώρο τής κυβερνητικής παράταξης 
όπου ακούστηκαν παράπονα γιά 
υποστήριξη τών μέν κατά τών δέ. 
"Αλλωστε, καί ή κυβερνητική θέση 
περί «Λαϊκού Μετώπου» ήταν 
πράξη πολιτική. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μπορεί νά καταλήξει κανείς τελικά 
στην πεποίθηση ότι ο'ι παρούσες 
δημοτικές εκλογές διέψευσαν κάθε 
επίσημο τους χαρακτηρισμό. Καί 
υπήρξαν αυτό πού ήταν πάντοτε: 
Πράξη μερικά πολιτική, καί μερικά 
τοπικού καί προσωπικού χαρακτή
ρα. Ή πολιτική τους φύση ήρθε 
στην επιφάνεια κυρίως μέσα άπό τή 
διαμάχη στους κόλπους τής 'Αντι
πολίτευσης. Ή τελευταία θριαμβο
λόγησε, όπως ήταν-φυσικό, γιά τά 
αποτελέσματα, πού όμως - έκ πρώ
της όψεως τουλάχιστον - δικαι
ολογούν πολλές επιφυλάξεις. 


